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នីកូឡាយ អូស្ត រ្ូ្ គ ីនិងប្បហោមហោកហនុះ 

ប្រេោមេោកររ្់នីកូឡាយអូស្ត្តូវ្គី, េរឿង “លុោះែដកែែរលត្់រួចេ ើយ”, ទទួលយកនូវភាពេលចេ្លើ
រេៅកនុងអកើសរ្ិលើបិ្៍ ូេវៀត្។ ឿរផលិត្េ្ៀវេៅេនោះ ក៏ដូចំអកើសរ្ិលើបិ៍ររ្់អូស្ត្តូវ្គីទំងមូល គឺ
ំឿររញ្ជើកព់ីជីវិត្ឿលើហានររ្់វីរៈជនរ ុលេ្វិក។ 

អូស្ត្តូវ្គីេកើត្េៅៅ្ើំ ១៩០៤ កនុងភូមិមួយៃនវិលីយ ើ ្ៃកើត្់អូស្ត្តូ្្គ ីនាត្ំរន់រ ូវែូ។ ឪពុកររ្់េត្់គឺ
ំកមែករេ្វើឿរតាមរដូវឿល រ ុែនតេ៉យសារចំនូលេៅេពលេនាោះមិនប្គរ់ប្េន ់ ែដលំេ ត្ុនាំឲើយម្ឍើយ 
និង រអូនប្្រីរ្់េត្់ប្ត្ូវេៅេ្វើឿរំក្ិកមែករេៅេលើដឯីកជនមួយកែនែង។ រងប្រុ្ររ្េ់ត្់ នេៅ
េ្វើំកូនំងររ្េ់ោក ក់ ្ែីត្ ែដលែត្ងេ្វើ រកមែករររ្់េត្់។ ភាពទីទល់ និង ឿរេប្ករជញ្ជក់
យកផលប្រេយជន៍េមើនកតីេមតាឍើករុណា ែដល នជោះប្្េម្លេ្មើមកេលើកុម្រភាពៃនអនាគត្អនកនិពនធមួយ
រូរេនោះ  នរែ្តោះនូវប្េរ់ពជូៃនេ្ចកតី្ ំអរ់ដ៏លវីងចត្់េនោះចំេ ោះ្ប្ត្ូវវែណៈររ្់េត្់ និងឿរត្្ ូ
ប្រៅំងចំេ ោះ្ងគមអយុត្តិ្ ម ៌ ប្ពមទំងឿរេរី្េអើង។ េត្់គឺំេកែងគៃវើលម្្ើក ់ ែដលម្នអាយុប្ត្ឹមែត្ 
៩ៅ្ើំរ ុេណា្ើោះ។ េៅអាយុ ១១ៅ្ើំ េត្់ំ េកែងរេប្មើកនុងផទោះ យៃនអាហារ៉ឋើនរុេ វមួយេៅសាណើនីយរ៍ែេភែើង 
ៃនប្កុងអ ុយែប្កនេនៀនៃនរដឋេ្េផត្ូវឿ ំទីែដលប្កុមប្កួសារររ្់េត្ ់នេរមីកេៅរនាតើរព់ីម្ន
្ស្តៃគើមេោកផទុោះេ ើង។  
េដើមើបរីត្េ់គចពីមជើឍ៉ឋើនពុករលួយ និង កំ ឹងពើា ទេៅកនុងហាង កុម្រនីកូឡាយ នចំណាយេពលដ៏

េប្ចើនររ្េ់ត្់ំមួយរងប្រុ្ ររ្េ់ត្់ ែដលំំងម្ ើ្ុីនេៅែលើំង៉ក់ឥវ ើន់េៅសាណើនីយ៍រែេភែើងមួយក
ែនែង។ 
េៅកែនែងេនាោះេ ើយែដលេត្់ នយល់ពីឿរត្្ ូររ្ក់មែករ្ប្ម្រទ់មទរ្ិទធិមនុ្ើស និង នលឺពី

ពួករ ុលេ្វិកនិយយពីេោកេលនីន និងគនិត្ររ្់េលនីន។ 
េៅសាោេរៀនកនុងភូមិ កុម្រនកីូឡាយ អូស្ត្តូ្  គ ី  នរៃឝើញមែួនេត្ថ់ាំ្ិ្ើសែដលម្នឆនទៈមុ្ពី្មែ

តា។ េៅេពលែដលពួកេគ នផ្លើ្់រតូរមកេៅេ្េភត្ត្ូវឿ ឪពុកម្ឍើយររ្់នីកូឡាយ នរញ្ជូនេត្់ឲើយ
េៅេរៀនេៅថា្ើកទី់ ២។ កនុងរយៈេពលែត្ពីររីែមេសាោះ េត្់ប្ត្ូវ នេគេដញេចញពីសាោេ៉យភាពរឹង
ចេច្ររ្់េគចំេ ោះប្ពោះ្ងើឃសា្នាប្គិ្ទ ែដល នរេប្ងៀនគមពីរសា្នា េ ើយក៏ំអនកែដលប្ត្ូវ
 នេកែងេនោះផ្ចើញផ់្ចើលេ៉យេប្រើ្ ំនួរែដលេ្វើឲើយឈឺកើាលំេប្ចើន។ 
វរនតរ ូត្ដលរ់ដិវត្តនក៍នុងៅ្ើ ំ ១៩១៧ េដើមើបេីរើកទវើរឲើយជីវិត្នីកូឡាយ អូស្ត្តូ្គ ីនេរៀនសារំែែី។ 

េត្់ នេរៀរចឿំរៃរដល៏ំ កររ្់េត្េ់ៅេោងចប្កអគគី្នី ំមួយឿរ្ិកើាររ្់េត្ ់ ប្ពមតាំងចូល
រួមជួយឿែ្ត្អកើសរ្ិលើប៍ររ្ស់ាោេរៀន និង ប្កុមអកើសរសាស្ត្តររ្់េត្ ់នយ ើងលអ។ កនុងយុវភាព
ររ្់េត្ ់ វីររុរ្ររ្ន់ីកូឡាយ អូស្ត្តូ្ គ ីម្នដូចំេោក ហាគើរីរលឌី និង េ គដផ្លើយ(ប្កុមអនករំៀនអនក
នេយ យ)។ េត្់ំ មនុ្ើសែដលលង់នឹងអំនានមិនេចោះ្ករម់ិនេចោះ្កល ់ និងេ្ៀវេៅែដលំកិចចែត្ងនិ
ពនធៃនពួករដិវត្តនដ៍៏អសាចើរើយៃនពួកអ ុយែប្កន គឺកំ ពើយររ្់ េែោ ើ្ េ្វឈិនម,ូ េរឿងនិទនរ ូេមនទិក
ររ្់ គូ គល ំសា្ើៃដររ្់ េែោ ើ្ រ ុល  នងិ និពនធករេរឿងរុោែេផើសងេទៀត្ ែដល នប្ច ចម់ួលយក
នូវមេនាគត្ិររ្់កំេោោះរូរេនោះ។ 
្ស្តៃគើម្ុីវិល ទស្តនាតើនចូលមកយ ើងៃប្ពៃផើសេៅប្រេទ្អ យុែប្កន េ៉យតាមរយៈ្មតីរ ុនាមើនម្ ើត្់

ររ្់េោក េជ វី ្តាឍើលីន  នម្ននិយយថា "នាៃែងដ៏្ំៀន់្ ប្ម្រអ់នតររុគគលេនោះ ជំនួរប្រជុំៃនរដិវត្តន៍
ររ្់កមែករ នោរេ់ផតើមេៅរុ្ើសុី រីឯប្រត្ិរដិវត្តន៍ចេំ ោះពួកចប្កពត្តនិិយមកំពុងែត្មកពីភាគៀងលិច”
។ េ៉យសារ កើយេនោះេ ើយ ែដល នទក់ទញយុវជនជំនានេ់នាោះ ឲើយចូលេៅកនុងគំនួរៃនឿរប្រយុទធ
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ប្រៅំងចំេ ោះឿរែរងែចកវែណៈ។យុវជនអូស្ត្តូវ្គី និងមិត្តររ្់េគ នជួយដល់គែៈកម្មើ្ិឿររដិវត្តន៍
លួចោក់េដើមើបបី្រយុទធំ មួយនងឹពួកះលើន ន និង វែណៈគ រត្ីអ ុយែប្កន ែដលំអនកកើបត្់េរើកទវើរ្ំឲើយទ័ព
អា ឺម ង់ចូលមក។ េៅៃែងរំេ៉ោះរដឋេ្េផែូៀ យុវជនអូស្ត្តូវ្គី នជួយយ ើង្កមែំមួយនឹងគែៈកមែ្ិ
ឿររដិវត្តន៍េដើមើបនីាំយកជីវិត្ររ្់ពួកេគមករក្ភាព្មែតាវិញ និងប្រយុទធប្រៅំងចំេ ោះទីផើារងងឹត្ 
និងប្រត្ិរដិវត្តន៍។ 

នីកូឡាយអូស្ត្តូវ្គី ឿលេនាោះំ្ម្ជិកមួយរូរកនុងចំេណាម្ម្ជិកទំង៥រូរដំរូងៃនរដឋេ្េផែូៀ។ 
កនុងែម ្ីហា ៅ្ើំ ១៩១៩ េត្់ នរត្េ់ចញពីផទោះេ ើយចូលរួមំមួយនឹងកងទ័ពប្ក ម េដើមើបរីញ្ជើកម់ែួនេត្់
ថាំអនកប្រយុទធដ៏អង់អាចឿលើហានម្្ើក់។ នារដូវេ្ឍើៅ្ើំ ១៩២០ េត្់ នប្ត្លរ់មកផទោះវិញ ំមួយំមួយនឹង
កងទ័ពជួរកងទីមួយ ំមួយេករត៍េះមើោះលើបលីើាញេៅកនុង្ស្តៃគើមប្រយុទធំ មួយនឹងេ្ត្រ ូល (White 
Poles)។ 
រ ុែនត្ស្តៃគើមមិនទន ់នរញ្ចរ់េៅេ ើយផងេនាោះ យុវជនអាយុ ១៥ៅ្ើរំូរេនោះ  ន្ែ័ប្គចិត្តចូលរេប្មើកនុង
កងទ័ពមតងេទៀត្។ េៅេពលប្រយុទធេៅឯ េអលវ ូ េត្់ម្នររួ្ំទមងន់ េ ើយ ន ត្់រង់ែភនកៀងសាឍើំ
ររ្់េត្េ់ទៀត្ផង។ េ៉យ្ថិត្កនុងឿរពើា លអ្់រយៈេពលពីរែមេៅកនងុមនទីរេពទើយមក េត្់ក៏ នវិល
ប្ត្លរេ់ៅឯេ្េផែូឿវិញ។ 
នារដូវេ្ឍើកនុងៅ្ើំ ១៩២១ អូស្ត្តូវ្គី នផ្លើ្់េៅេៅរដឋេ ៀវ ំទីែដលេត្់ នដឹកនាអំងគភាពកុម្ូម ុ

ល េ៉យេ្វើំ ងអគគី្នបី្រោេំោងំងផែូវរែេភែើង េ ើយែែមទំង នឆែងឿត្់ឿររេប្ងៀនរេចចកេទ្
េៅេពលែត្មួយេនាោះផងែដរ។នំរុ័ង និងេប្រងសាំងម្នឿរមវោះៀត្ ំេ ត្ុនាំឲើយនីកូឡាយ អូស្ត្តូ្ គបី្ត្ូវ
ដឹកនាំកមែករេកែងៗមួយកងពលកសាងែមើសរែេភែើងត្ូចេដើមើបីេៅនាយំកអុ្ដុត្ែដលំត្ប្មូវឿរោំ ច់ 
ចូលមកកនុងទីប្កុង។ ឿរៃរេនាោះគឺត្ប្មូវឲើយរំេពញកនុងលកខម័ែឌដប៏្ កដប្រំំទីរំផុត្េនាោះ ចុងេប្ឿយក៏
 នរញ្ចរ់េ៉យេំគជ័យ រ ុែនតត្ៃមែៃនឿរៃរេនាោះគឺប្ត្វូយក្ុមភាពររ្ន់ីកូឡាយ អូស្ត្តូវ្គេីៅវិ
ញ។ រដូវ្ែកឹេឈើប្ជុោះនាៅ្ើរំនាតើរេ់នោះ នកូីឡាយអូស្ត្តូវ្គីមិនទន់ នំ្ោះេ្ើបើយពីជមងឺររ្់េត្់េៅ
េ ើយផងេនាោះ េត្ ់នចូលរួមំមួយ្មមិត្តកុម្ុមុល េៅកនុងឿរ្វោះែ្វងរកេឈើែដលមូចៀត្ពីទឹក
ជំនន់រដូវ្ែឹកេឈើប្ជុោះ មកេ្វើកើបូន េ៉យឿរេដើរឿត្់ទេនែនីរេពើ ែដលម្នទឹកកកជេប្ៅប្ត្ឹមជងគង់ឯ
េណាោះ។ 
ររួ្ែដលរនើសល់ពី្មរភូមិររ្់េត្់  នេ្វើឲើយេត្់ម្នជមងឺប្គុនេ្ឍើ េ ើយេោគ្នាលើកឆ់អឹងេនាោះឿន់

ែត្្ងន់្ងរេ ើង  នេ្វើឲើយអនតោយដល់្ មុភាពររ្់េត្់ រ ូត្ទល់ែត្េត្អ់្់ជេប្មើ្ េ ើយេ ោះរង់
ឿរៃរររ្់េត្់េៅឯេវ។ រ ុែនតគំនិត្ៃនទុពធលភាពទំងប្្ុង និងឿរែលងលោះេចញពីនេយ យ និងគំនតិ្
ៃចនប្រឌិត្្ប្ម្រ់ប្រេទ្ររ្េ់ត្់េនាោះ ្ុទធ្ឹងំគំនិត្ែដលប្រៅំងចំេ ោះប្គរ់្ រៃ្ះមររ្់េត្់
េៅេ ើយ។ េ៉យភាពចេច្ េត្េ់ៅប្ត្វូ នេគរនតផតល់ឿរៃរឲើយេ្វើ េ ើយេ៉យ្ប្មរតាមឿរេរត
ំញើចិត្ត េត្ប់្ត្វូ នេគរញ្ចូនឲើយេៅត្ំរនេ់រេរ្តូវ ំទីប្កុងត្ូចមួយររ្់ជនំត្អិ ុយែប្កន ែដល្ថិត្
េៅតាមប្ពែំដនោ្រ់រ្អ់ឺរ ុរ ំកែនែងែដលេត្់ នប្ោនទម្លើកម់ែួនេត្ទំ់ងមូលេៅកនុងរកើស្ំៀន ់ និង
ឿរៃរររ្់កុម្ុមុល។ 

កនុងៅ្ើំ ១៩២៤ អូស្ត្តូវ្គី នឿលើយំ្ម្ជិកម្្ើកក់នុងរកើសI ុមែុយនី្។ មកដលេ់ពលេនោះ ្ុមភាពររ្់
េត្់ ឿនែ់ត្យ ើរ់យឺនៀលើំងេ ើងរ ូត្ដលច់ំនចុមួយ ែដលឿរៃរររ្់េត្់មិនអាចរនតេៅេទៀត្ ន។ ផទុយ
ប្្ ោះពីឿរមិត្មំប្រឹងែប្រងេ៉យអ្់ពី្មត្ថភាពររ្អ់នកជំនាញ នងិឿរពើា លែដលផតលេ់៉យមនទី
រេពទើយេ៉យរកើស និងរ៉ឋើភិ ល្ូេវៀត្ ជមងឺ (េោគ្នាលើក់ឆអឹង)េៅែត្រនតយ ើងរេនថើនដែដល។ មវោះែត្
រនតិចេទៀត្ចូលៅ្ើំ ១៩២៦ វ នរៃឝើញយ ើងចើា្ថ់ា វីរៈយុវជនរូរេនោះប្ត្ូវ នវ្នាកំ ឹត្ឲើយរូរេគ
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ឿលើយេៅំជនពិឿរែដលប្ត្ូវេៅែត្េលើែប្គេពញមួយជីវិត្ររ្់េគ។ រីៅ្ើេំប្ឿយមក េត្ ់នៀវើក់
ទំងប្្ុង េ ើយេៅៅ្ើំ ១៩៣០ ឿរជួ្ជុ្រ ោះរ ូវេៅេលើ្ នាលើករ់រ្េ់ត្់ប្ត្ូវ នរញ្ចរ់ េលើកែលងែត្
ៃដនិង គួយៃដររ្េ់ត្់ប្ត្វូ នំ្ោះេ្ើបើយទំងប្្ុង។ ំមួយនឹងេ្ចកតី្ ងើឃឹមៃនឿរំ្ោះេ្ើបើយ
ទំងប្្ុង នីកូឡាយ អូស្ត្តូវ្គី នរកនឹកេ ើញនូវ “គេប្ម្ងមួយែដលនឹងផតល់នូវអត្ថនយ័្ប្ម្រជ់ីវិត្ររ្់
េត្់ ំអវែីដលនឹង្ថិត្េ្ថរេៅំេរៀងដោរ”។ េ៉យកតេីសាកសាឍើយចំេ ោះដំែែងររ្់េត្់ យុវជនរុល
េ្វិកមិនអាចនឹកេៅ ដលជ់ីវិត្ែដល៉ច់េចញពីឿរៃរររ្ម់នុ្ើស នងិឿរត្្  ូនេ ើយ។ េត្ ់ន
េ៉ោះប្សាយរញ្ឝើេ៉យឿរវិលប្ត្លរ់េៅឿន់ជួរប្រយុទធ រួចឿន់អាវុ្សារំែែមីតងេទៀត្ -េនោះំតាមអវី
ែដលេគ្រេ្រ។  េរោះដូងររ្់េត្ ់ន៉ក់េៅេលើឿរ្រេ្រេ្ៀវេៅអំពីវីវៈអត្ីត្ររ្់េត្ ់
ែដលអាចជួយដលរ់កើសឲើយរេងកើត្នូវជំនានេ់ប្ឿយររ្់មនុ្ើសែដលម្នេ រេពញេ៉យគំនិត្កុមែុយនី្និ
យម។ េនោះគឺអាចឿលើយំឿរដកឹនាំេៅឿនរ់ុពវេ ត្េុនោះ ន។  
វពិត្ំេៅកនុងកំ ុងៅ្ើំ ១៩២៥ ឬ ១៩២៦ កនុងកំ ុងេពលែដលជំងឺររ្េ់ត្់ោរេ់ផតើមេ្វើទុកខំ េលើ

កដំរូង េនាោះគឺំគំនិត្ដំរូងែដលអូស្ត្តូវ្គី ននឹកេ ើញ។ េត្ោ់រ់េផតើមេពញចិត្តចំេ ោះឿររំលឹកពីៃែង
ែដលកនែងផុត្េៅ និងអំេពើទំងអ្់ររ្់្ម្ជិកកុ្ុមុលដរំូង និងេរឿងោ ើវទំងឡាយែដល នរៃឝើញថា
េត្់គឺំមនុ្ើសែដលម្នអំេណាយទនកនុងររិយយេរៀរោរន់ិងឿរនិទន។ េទោះរីំ ៃែងែដល នកនែង
េៅេ ើយេនាោះ េត្ព់ុំែដលគិត្ថាេត្់ំ អនកនិពនធក៏េ៉យ។   វមិនែមនំឿរពិត្រ ូត្ដលេ់ត្ ់នេរៀន
េៅកនុងវគគ្ ិកើា្តីពីទំនាកទ់ំនង េៅឯ្កលវិទើាល័យកុមែុយនី្ ែដល នផតល់ឲើយេត្ន់ូវឿរោក់ឬ្យ ើង
េប្ៅេៅេលើម្ ើក្ុី្េលនីននិយម ែដល នេ្វើឲើយេត្ម់្នរទពិេសា្ន៍ររ្់េត្េ់ៅកនុងពនែែឺែ ី កនុងឿរ
ែ្វងយល់ឿរេដើរត្ួនាទីររ្រ់កើសេលនីន និងសាឍើលីន េដើមើបី្ នតភិាពកនុងទឹកដកីំេែើត្ររ្់េត្់ េដើមើបអំី
នាចៃនគំនិត្កុមែុនី្និយម ែដល នផ្លើ្់រតូរទឹកដរីរ្់េត្់ ប្រំជនររ្់េត្់ និងមែួនេត្ផ់្តើល់ផងែដរ។ 
អូស្ត្តូ្គី នជីកកឿយយ ើងវក់វីេៅកនុងឿរៃរំអនកនិពនធែរររុោែររ្់ជនំត្រិុ្ើសីដូចំ - ភូ្្គី

ន,  គ ូគូល, ែឺេជននីវ, ែុល្តយូ, េឆកមូវ, នងិពិេ្្ំងេគគឺ  គ័រ ី។ ម្នឿរប្រមូលទុកនូវសា្ើៃដររ្់
េោក  គ័រ ីំេប្ចើន េ៉យម្ឍើយររ្់េត្់ នងិ េ្ៀវេៅពីររកីើាលេផើសងេទៀត្ ែដលំចំនលូចិត្តររ្់
អូស្ត្តូវ្គី។ រ នុាមើនៅ្ើំេប្ឿយមក េត្ ់ន្ុឲំើយមិត្ត និងសាច់ៈត្រិរ្់េត្់អានេ្ៀវេៅររ្់ គ័រ ី ឲើយ
េត្់សាឍើរ់ េ ើយនិងចមែងអត្ថរទមួយចំនួនពីេរឿងររ្់ គ័រ  ី  និងឿរៃរមួយចំនួនៃនអនកនិពនធពលជីព។ 
េត្់ នេ្វើឿរ្ិកើាយ ើងយកចិត្តទុក៉ក់េៅេលើអកើសរសាស្ត្តែររនេយ យ និងេ្ៀវេៅ្តីអំពី្
ស្តៃគើមៃផទកនុង ែដលំទូេៅគឺៅ  ើេយវ និងពួកេោរ្មុប្ទ េ៉យេោកេអ. សាោ ើ វមី វូិចឆ៍ និង េប្ពង
្ំណាងររ្េ់ វេដេយវ ែដលំេ្ៀវេៅែដល្រេ្រពីវីរៈជនរុ្ើសែីដលត្្ ទូមទរេ្រីភាព និង
កំេែើត្ែែរីរ្់ជនំត្ិ្ ូេវៀត្។ ះនចូលមកដលៅ់្ើំែដលគេប្ម្ងឿរែ៍ ៥ៅ្ើរំរ្់សាឍើលីនែដលេគេៅថា 
“ប្រវត្តសិាស្ត្តែដលេមើនមនុ្ើសសាគើល់” ែដល នររិយយប្ រ់េ៉យប្រវត្តិៃន ្ុី ភី េអ្ យូ (រ ៊ី), វគគមែ ី
“ឿរកសាងនូវឧ្ើា កមែៀ្ើត្្ំ ឿរោរ់អារមែែ៍េៅេលើឿរអភិវឌើឍែែីៗ, វីរៈពលករេៅវែណៈឿរៃរោរ់
ោន" ែដលម្ន្ម្ជិកកុ្ុមុលំេប្ចើនរយ ន់នាក់ែដលម្នលកខែៈដូចេ្ើេៅនឹងប្រំជន្ូេវៀត្ែដល
ម្នចំែនកេៅកនុងឿរកសាងែដកម្ ើេញទិក និងឿរៃរេោ ៈ, សាណើនីយ៍អគគី្នេីដើរេ៉យចំហាយទឹកេលនីន
េៅទេនែនីរេពើ, េោងចប្កផលតិ្យនតសាឍើលីនប្ឿត្, និងគេប្ម្ងឿរសាង្ង់្ំៗេផើសងៗេទៀត្ ែដល្ថិត្េៅ
កនុងគេប្ម្ងឿរ៥ៅ្ើំ ររ្េ់ោកសាឍើលីន។ េៅេពលែត្មួយេនាោះម្នប្រំជនោរោ់ននាក់ នចូលរួមកនុង
ចលនារកើសកុមែុយនី្ត។ 
េ៉យសារឥទធិពលៃនប្ពិត្តិឿរែ៍ទំងអ្េ់នោះេ ើយ ែដលវីរៈជនររ្់នកូីឡាយ អូស្ត្តូវ្គី ែដលអនក

ែដលរេងកើត្េនាោះ នេៅេត្់ថា “វីរៈជនកនុងជំនាន់េយើង” េនាោះ នទុក៉កន់ូវចរិកលកខែៈររ្់ពួកេគេៅ
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កនុងគំនិត្ររ្់េត្់េៅទីរញ្ចរ់េនាោះ។  
កនុងែមវិចឆិឿ ៅ្ើំ ១៩៣០ ទំងពិឿរែភនក និងេប្ឿកែលងរួចផងេនាោះ េត្ោ់រេ់ផតើមសា្ើៃដ “លុោះែដកែែរ

លត្រ់ួចេ ើយ” េនោះេ ើងមក។ ែផនកៃនេ្ៀវេៅេនោះគឺប្ត្ូវ ន្រេ្រេ ើងេ៉យៃដររ្អ់នកនិពនធ
ផ្តើល់ េទោះរីំ ម្នឿរឈឺចុកោរ់ំ អេនកកត ី េទោះម្នឿរពិ កេ៉យរទពិេសា្ន៍ទំងេនោះកត ី េ ើយែផនក
ទំងរ ុនាមើនគឺេត្់ ន្រេ្រជូនភរិយររ្់េត្់ រអនូប្្រីរ្់េត្់ និងមិត្តជំនិត្ទំងឡាយររ្់េត្់។ កនងុ
ៅ្ើំ ១៩៣៣ េ្ៀវេៅេនោះក៏ប្ត្ូវ នរញ្ចរ់។ 

* * * 
 


